Bestyrelsesmøde onsdag den 6. februar 2019
Afd. 40

Alle til stede
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra januar
2. Økonomikontrol
3. Katte og hundehold
4. Klager
5. Orientering af diverse
6. Have og Hegn
7. Mødet med afd. 41
8. Tilfredshed med året der gik ang. ” drift center Nord ”
9. Rydelighed i kældrene
10.Eventuelt
Referat:
1. Referatet blev godkendt og underskrevet
2. Else Marie har som sædvanlig gået økonomien igennem. Det undrer os, hvorfor lejen
af carporte, er sat ned til 124,00 kr. de har i alle årene kostet 125,00 kr. Erik spørger i
udlejningen, hvorfor? Det har kostet afdelingen 28.000,00 kr. i advokat salær,
grundet ulovlig fremleje af en lejlighed.
3. Desværre er der flere der har katte og hunde i vores lejligheder, så snart det bliver
opdaget, vil de modtage en skrivelse, hvor de bliver bedt om at fjerne katten eller
hunden, da det er forbudt både at eje, passe eller have katte eller hunde ifl. vores
ordensregler. Hvis dyrene ikke bliver fjernet er det opsigelses grund.
4. Der var ingen klager i denne måned.
5. Husk vi har afd. Møde fredag den 26. april kl. 18.00.
Vi har givet tilsagn om istandsættelse af vores udvendige trapper.
Erik vil have et møde med Bolin om køb af nye bord/bænke sæt til erstatning af de
gamle.
6. Drift Center Nord bliver ved med at reparere hegnet på trekanten og folk bliver ved
med at træde det ned. Bestyrelsen har ellers bedt om, at der bliver lavet et hul i
hegnet med nogle fliser, så kunne vi måske undgå, at det bliver trådt ned.
7. Mødet med afd. 41 gik godt, vi blev enige om, at afholde fastelavn sammen og dele
en bus til Djurs Sommerland.
8. Vi er i det store hele tilfredse med ”Nord”, vi er heldige, at Michael også er tilfreds
med tingenes tilstand. Men med hensyn til snerydningen, ser det knap så godt ud.
Den eneste gang vi har haft sne, blev det først påbegyndt ryddet ved 10.30 tiden og
det var på p-plads og veje, fortovene blev først ryddet over middag. Dette er ikke
acceptabelt.

9. Der står stadig for meget i kældrene, som ikke skal stå der. Vi vil bede om, til næste
cykeloprydning også at få navne på klapvogne m.m.. Så har vi en mulighed, at få en
dialog med ejerne af disse, om brug af barnevognsrummene i stedet for
cykelafdelingen.
10.Vi skal have undersøgt, hvad det vil koste, at sætte lys censorer op i kældergangene.
Niels har udarbejdet et forslag til afd. Mødet, ang. parkering m.m.

